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עזרי אימון
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טריבונות

ריהוט לחדרי הלבשה

יבוא ושיווק מתקנים וציוד ספורט

ציוד לכל ענפי הספורט

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 2

פלדר נוף מתמחה בתכנון, הקמה וטיפוח של מדשאות מקצועיות 
לספורט, מדשא טבעי ודשא סינטטי, תוך הבנת צרכי ודרישות הלקוח.

פלדר נוף הוקמה ב 1997 על ידי אלון פלדר, עמיר ודבורה פלדר. חזון החברה מראשיתה היה 
להתמקד בתחום הדשא המקצועי, תוך מתן דגש על מקצועיות ורמת שירות גבוהה.

בשנותיה הראשונות של החברה עיקר פעילותה היה במתן שירותי פריסת גלילי דשא בשטחים 
ציבוריים.

בשנת 1999 הייתה שותפה בהקמת אצטדיון טדי בירושלים ומכאן ואילך החלה בתהליך התמקדות 
והתמקצעות בתחום מדשאות מקצועיות לספורט. תוך כדי הפעילות בתחום, זיהתה החברה את 

הצורך בשירותי תחזוקה שוטפת למגרשים והקימה מערך מתאים למתן שירותים אלו.

לאורך השנים הקפידה החברה להשקיע במערך הצוות והמיכון על מנת להיות חברה פורצת דרך 
בתחום.

כיום, חברת פלדר נוף עובדת בפריסה ארצית מלאה ונותנת שירותים בעשרות מתקנים בארץ, תוך 
הקפדה על רמת שירות גבוהה, התחשבות בצרכי הלקוח ומתן פתרונות מותאמים.

בנוסף, פלדר נוף מבצעת תכנון והקמה של מסלולי ריצה מקצועיים באמצעות ציפוי סינטטי אלסטי 
לפי תקני איגוד האתלטיקה העולמי.

מעבר לטיפול המקצועי במשטחי המשחק, פלדר נוף מייבאת ומשווקת מוצרים משלימים לתחום 
האימון והמשחק בכדורגל ולענפי ספורט נוספים. לחברה שיתוף פעולה הדוק עם יצרנים וחברות 

מובילות בתחום ממערב אירופה וארה״ב. 

הקפדה על נראות, מקצועיות ותשומת לב לפרטים הינה מאבני היסוד של פעילות החברה מיום 
הקמתה ואנו דואגים ליישם זאת בכל מפגש ופעילות עם קהל לקוחותינו.

בדפים הבאים תוכלו להתרשם ממגוון המוצרים והפתרונות שחברתנו מציעה לכל תחומי הספורט. 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת למחשבה ועבודה משותפת.



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 3
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פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 4

FN002 FN001   

FN003 FN004 

FN005 

FN007 FN008 FN009 

כל סוגי
השערים: 
קבועים, 

 ניידים
7x2
5x2
3x2

שערים קטנים 
בכל המידות

כל סוגי הרשתות לשערים. עובי: 3.5, 4, 5, 6 מ"מ ריבוע/משושה

7.32x2.44 5שער קבועx2 שער נייד

גלגלי נשיאה לשערים

בורג קיבוע לשעריםתפסנים לרשתות

שערי כדורגל ורשתות

FN006 

EN748 בתקן

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 5

FN010 FN011 FN012 

FN013 FN014 FN015 FN016 

FN017 

FN018 FN019 

FN020 FN021 FN022 FN023 

כדורי 
רגל

רשת לכדורים

FOX40 סרט קפטןמשרוקית

ציוד כדורגל

משאבה ידנית 
לניפוח כדורים

משאבה 
חשמלית

אחסון

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 6

FN024 FN025 

FN026 FN027 

FN028 FN029 FN030 

צבע לסימון 
מגרשים

מתקן 
 לניקוי
נעלים

מכונות סימון מגרשי כדורגל

 speed-sid 120 דגם
תוצרת כחול לבן

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 7

FN031 FN032 FN033 

FN034 FN035 

FN036 

FN037 

FN038 

מנהרת שחקנים

כלי פינוי 
ממונע

תיק נשיאה ללוח חילופים

לוחות חילופי שחקנים ידני/אלקטרוני

שיפוט

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 8

FN039 

FN041 

FN043 

FN040 

FN042 

FN044 

סככות שחקנים וצוות

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 9

FN045 

FN046 

FN048 

FN047 

טריבונות צופים וקירוי

קירוי תלוי

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 10

עזרי אימון 

FN049 

FN052 FN053 

FN054 FN055 

FN050 FN051 

 מהירות, 
זריזות 

וקואורדינציה

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 11

עזרי אימון 

FN056 

FN059 

FN062 

FN057 

FN060 

FN066 

FN058 

FN061 

FN064 

FN065 

FN067 

FN063 

מבחר 
אביזרי 

אימון 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 12

עזרי אימון 

שחקני דמה לדשא טבעי/סינטטי

FN068 

FN069 

FN070 

FN071 FN072 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 13

עזרי אימון 

דגלי קרן

ריבאונדר

גופיות סימון

מזחלת דחיפה
לוח טקטי
שיגור כדורים אוטומטי

FN078 FN079 

FN077 

FN075 

FN074 

FN076 

FN073 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 14

ריהוט חדרי הלבשה

FN080 

FN082 

FN084 

FN081 

FN083 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 15

לוקרים לחדרי הלבשה

FN089 

FN085 FN086 FN087 

FN090 

FN088 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 16

ספסלים לחדרי הלבשה/מלתחות

FN091 

FN095 

FN097 FN098 

FN094 

FN096 

FN092 

FN093 

EN16139 בתקןEN16139 בתקן

EN16139 בתקן

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 17

ציוד למלתחות

FN099 FN100 FN101 

FN102 

FN106 

FN111 FN113 

FN107 

FN112 

FN110 

FN108 FN109 

FN103 FN104 FN105 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 18

משקולות ומעמדים

FN114 

FN119 

FN121 

FN117 

FN115 

FN120 

FN122 

FN116 

FN118 

P.V.C זוג משקולות ברזל בציפוי

ציוד 
לאימון 

כוח

משקולות פלסטיק צבעוני

משקולת יד מכוסה גומי

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 19

מתקנים ואביזרים לחדר כושר

FN123 

FN130 

ספסלי 
בטן 

והרמת 
משקולות

חגורה מרופדת

קפיץ מרחיב

חליפת כוח 
VEST

FN124 

FN125 FN126 FN127 

FN129 

FN128 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 20

FN131 

FN133 FN134 

FN132 

FN135 

FN138 

FN143 FN141 FN142 

FN140 FN139 

FN137 FN136 

כדורסל 

חישוק OUTDOORחישוק קפיצי

רשתות

מבחר 
כדורי סל

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 21

FN151 

FN149 

FN150 

FN145 

FN144 

FN146 

FN147 

FN148 

כדוריד 

רשתות

כדורים

שערים

שערים

EN749 בתקן

IHF אושר ע"י

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 22

FN152 

FN165 FN166 FN167 

FN153 FN154 FN155 FN156 

כדורעף

כדורים

עמדות שיפוט

FN162 FN163 FN164 

FN157 FN158 FN159 FN160 FN161 

עמודים

אנטנות

 כדורעף
מיני נייד

מערכת כדורעף ניידת 
כולל כיסוי הגנה

רשת כדורעף עם אנטנות מאושר לתחרויות

רשתות

FIVB אושר ע"י

FIVB אושר ע"יEN1271 בתקן

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 23

FN168 

FN170 FN171 

FN172 

FN173 FN174 

FN175 

FN176 FN177 FN178 

FN169 

טניס ובדמינטון

בדמינגטון

טניס

רשתות

מחבט

כדורים

EN 1510 בתקן

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 24

חופים משחקי כדור

מתקנים ואביזרים לכל 
משחקי הכדור חופים

שער כדורגל חופים

FN179 

FN180 

FN181 FN182 FN183 

FN185 FN184 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 25

בריכה וכדור מים

מתקנים ואביזרים לבריכה וכדור מים

FN186 

FN187 

FN189 

FN192 

FN195 FN196 FN197 

FN190 

FN193 

FN191 

FN194 

FN188 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 26

אגרוף

עזרי אימון

זירת אגרוף במידה 740x740 ס"מ 4 פינות מרופדות, 
חבלים ומדרגות

FN198 FN199 FN200 

FN202 FN203 

FN204 

FN205 FN206 

FN201 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 27

הוקי, בייסבול, רוגבי

בייסבול

רוגבי

הוקי

FN210 

FN209 

FN207 FN208 

FN212 

FN211 

FN214 

FN213 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 28

שעוני עצר ואביזרי מסלול

FN215 FN216 FN217 FN218 

FN219 

FN221 FN220 

FN222 

FN223 

FN225 

FN224 

FN226 FN227 

התעמלות

מערכת 
תזמון ניידת 
עם מדפסת

גליל סרט סימון P.V.C 150 מ'

מאושר 
IAAF

עמדת צילום

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 29

ציוד לאולם ספורט )התעמלות(

FN228 

FN231 

FN232 FN233 FN234 

FN235 

FN239 

FN242 FN243 

FN240 

FN237 FN236 

FN238 

FN241 

FN229 FN230 

מזרונים בכל המידות לפי הזמנה

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 30

FN244 

FN246 

FN248 

FN247 

FN249 FN250 FN251 

FN255 FN254 

FN252 

FN253 

FN245 

ציוד לאולם ספורט )התעמלות(

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 31

FN256 

FN259 

FN260 FN261 

FN265 FN262 

FN263 FN264 FN266 

FN267 FN268 

FN257 FN258 

ציוד לאולם ספורט )התעמלות(

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 32

אתלטיקה

FN269 FN270 

FN272 FN273 

FN271 

FN274 FN275 

ציוד 
קפיצה 

לגובה

ציוד קפיצה במוט

מזרן נחיתה לקפיצה לגובה 
במידות: 60X300X500 ס"מ

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 33

אתלטיקה

FN276 

FN278 

FN281 FN282 

FN280 

FN279 

FN277 

ציוד 
ומתקנים 
לזריקת 
דיסקוס

IAAF מאושר

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 34

אתלטיקה

ציוד 
להטלת 

כידון ויידוי 
פטיש

FN283 FN284 

FN285 

FN287 

FN289 FN288 FN290 

FN294 

FN295 FN293 FN292 

FN291 

FN286 

תיק לנשיאת כידונים

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 35

מכשור וציוד רפואי

ערכות ופריטים 
לעזרה ראשונה

ערכות 
החייאה

מיטות 
טיפולים

FN296 

FN299 

FN301 

FN304 

FN300 

FN302 

FN305 

FN303 

FN297 FN298 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 36

משחקי שולחן ואביזרים

מבחר שולחנות 
טניס ומשחק

FN306 

FN309 

FN310 

FN314 

FN313 FN312 

FN311 

FN316 FN315 

FN307 

FN308 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 37

לוחות תוצאות

FN317 

FN319 

FN321 FN322 

FN318 

FN320 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 38

מושבים לטריבונות צופים

מבחר מושבים

 טריבונה ניידת

לוחות עץ לטריבונה

FN323 

FN326 

FN328 

FN327 

FN324 FN325 

חזרה לדף התוכן



פלדר נוף    קטלוג מוצרים    עמ' 39

ציוד משלים לאולמות ספורט

וילונות הפרדה חסיני אש ניתנים 
להרמה ע"י מנוע חשמלי

רשת הגנה 

מעקות הפרדה מכונת ניקוי נטענת

FN329 

FN330 FN331 

FN335 FN336 

FN332 FN333 FN334 

חזרה לדף התוכן



ליצירת קשר ולהזמנות:

 טלפון 04-6251999
 פקס 04-6251997

felder@felder-nof.com

 קיבוץ גבעת חיים איחוד,
ת.ד. 723, מיקוד 3893500

www.felder-nof.com

יבוא ושיווק מתקנים וציוד ספורט


